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Resumo 

O presente estudo tem o intuito de apresentar caminhos para a transdisciplinaridade 

entre campos de conhecimento científico, no caso, entre cursos de graduação, visando 

suas transposições para além do universo acadêmico, a fim de promover suas interações 

com outros saberes ligados a vida cotidiana, no chamado conhecimento plural. Com 

isso, o objetivo, então, é apontar conexões entre os cursos de graduação e deles com a 

comunidade, incentivando a produção colaborativa de professores e alunos, na busca 

pela formação de profissionais com olhar ampliado e atuação social. O método de 

procedimento é qualitativo com estudo de caso do curso de Arquitetura e Urbanismo e 

das possibilidades de transição com outros campos disciplinares e com o cotidiano, 

sendo a pesquisa bibliográfica, com conceituação de transdisciplinaridade, ecologia de 

saberes e entre-lugares, além de documental, com análise das matrizes curriculares e 

demais projetos dos cursos de graduação do Centro Universitário Metodista Izabela 

Hendrix. A escolha do curso de Arquitetura e Urbanismo se deve ao fato de ser 

considerado uma ciência essencialmente transgressora, por se permear à cidade, com os 

conjuntos edificados e ações humanas, ou seja, por acontecer na vida, e, por isso, ser um 

campo de conhecimento científico e, ao mesmo tempo, o entre-lugares com diversas 

formas de atravessamentos em outras ciências e saberes. Para isso, além de serem 

definidos exemplos de correlações disciplinares, a principal estratégia analisada é 

através da criação de um Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, que, 

essencialmente, acontece no espaço entre a universidade e a sociedade. 
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